
 

 

 
 

   10.6.21יום שני           בס"ד 

 ,  10.6.21 ,בסיון תשפ"א ל'י, חמיש מיום 6/21מועצה  מן המניין, מס' פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, 18:30שעה 

 נוכחים:

  ראש העיר -שוקי אוחנה

 מ"מ ראש העיר  -שלמה חדד 

 סגן ראש העיר -ישראל מאיר סבדרלוב

 חבר מועצה   -יורם מעודה

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי

 חבר מועצה  -ישי כהן

   חבר מועצה -דוד כהן

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר

 : נעדרים

 מועצה  חבר -קארו יותם

 מועצה  חבר -שוחט אילן

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא

   חבר מועצה -יוסי גלנט

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי

      מועצה חבר -גלבך נחמן

 משתתפים:

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד 

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד 

  



 

 

 
 

   סדר היום:

 . ל"הנ האשראי החזר  להבטחת  עצמיות  הכנסות שיעבוד כנגד ₪ 500,000 של בסך  טפחות  מזרחי  בבנק ד" חח חידוש .1

  17,050,000 של כולל  בסכום ,  1.6.21  המצורפת הטבלה לפי,   2023  שנת עד הפיס מפעל  תקציבי הקדמת המועצה אישור .2

₪.  

 . רחום מרבקה מפתח  דמי זכויות רכישת עבור ₪ 151,200 של  סך  נכסים מקרן העברה .3

 . שכונות פיתוח  עבור ₪ 500,000  של סך השבחה מקרן העברה .4

 ₪ לשיפוץ שירותים במדרחוב. 100,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .5

 ₪ לשיפוץ מוסדות חינוך.  400,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .6

 ₪ סקר הנדסי בית ספר אלשיך.  175,500העברה מקרן השבחה ע"ס  .7

 ₪ מבני תנועות נוער.  300,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .8

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .9

 ₪ עבור תוספת בניה לאולפנית אמי"ת.  3,641,456התחייבות משרד החינוך ע"ס  .1

  ₪. 614,474 של בסך -  תומכות, תכנית המראה פעולות  -  1001151496 מספר  התחייבות משרד הפנים,  .2

 ₪. 475,000 של בסך -  תומכות, תכנית המראה פעולות  -  1001151531 משרד הפנים,  מספר  התחייבות .3

 ₪ עבור רכישת זכויות דמי מפתח מרבקה רחום.  151,200התחייבות מקרן נכסים סך   .4

  אוריינות עבור  ח"ש  1,561,082 ס" ע  והספורט התרבות  והטכנולוגיה,  המדע משרד  התחייבות (היום  לסדר  תוספת) .5

 . דיגיטלית

₪. המועצה  9,293,000אישרה המועצה עבור תכנית המראה סכום של  24.12.20בתאריך )תוספת לסדר היום(   .10

 מתבקשת לאשר חלוקה של הסכום הנ"ל כדלהלן:

 ₪. 500,000פיתוח ארגוני בהמראה בסך  .1

 ₪.  1,600,000ויועצים בהמראה בסך פיתוח נקודתי  .2

 ₪.  6,250,000לוחות סולריים בסך  -התייעלות אנרגטית .3

 ₪. 443,000מרכז מבקרים ומרחב עסקי בסך  .4

 ₪. 500,000מימון יעוץ בתחום הכלכלי בסך  .5

( אשר 77)מגרש  108חלק מחלקה  13089אישור ביטול חלק מהקצאה )עפ"י מדידה(  בגוש  )תוספת לסדר יום( .11

 לעמותת גנזי המלך. מותנה באישור ועדת הקצאות. הוקצה

 אישור יציאה לגמלאות:  .12

 29/02/2020פרישה:   סוציאלית, תאריך עובדת, חגית  פלוצקי מן" הגב' תורג  .1

 01/01/2021פרישה:   תאריך סייעת, , מזל  הגב' מערבי  .2

 דיון:

 . ל"הנ האשראי החזר  להבטחת  עצמיות  הכנסות שיעבוד כנגד ₪ 500,000 של בסך  טפחות  מזרחי  בבנק ד" חח חידוש .1

 אבקש לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 חידוש חח"ד בבנק המזרחי כפי שהובא לעיל.  החלטה: לאשר

  17,050,000 של כולל  בסכום ,  1.6.21  המצורפת הטבלה לפי,   2023  שנת עד הפיס מפעל  תקציבי הקדמת המועצה אישור .2

₪.  

אישרנו בפעם שעברה את מסגרת תכנית החומש של מפעל הפיס. אנו התבקשנו לאשרשוב לפי הנוסח לעיל.  אבקש לאשר ראש העיר: 

 את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד



 

 

 
 

 תכנית חומש מפעל הפיס כפי שהובא לעיל.   החלטה: לאשר

 . רחום מרבקה מפתח  דמי זכויות רכישת עבור ₪ 151,200 של  סך  נכסים מקרן העברה .3

בסכום של    15/1חלקה  13052כזכור, בישיבת מועצה אישרנו רכישת הזכויות דיור מוגן של רבקה רחום בחנות בגוש ראש העיר:  

נהפוך סכום זה לתב"ר. נא לאשר את הבקשה כפי   9/4מקרן נכסים ומאוחר יותר בסעיף   . עתה אנו מאשרים העברת הכספים151,200

 שהובא לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 את הבקשה כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר

 . שכונות פיתוח  עבור ₪ 500,000  של סך השבחה מקרן העברה .4

₪ לפיתוח   500,000הבקשה להעברה מקרן השבחה סך של אנו ממשיכים להשקיע בשכונות ואני מבקש לאשר את ראש העיר: 

 שכונות. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 את הבקשה כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ לשיפוץ שירותים במדרחוב. 100,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .5

המבקרים בצפת. אבקש לאשר את הבקשה  אנו בפתח עונת התיירות וחשוב שהשירותים במדרחוב יהיו ראויים לקבל את ראש העיר: 

 כפי שהובאה לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 ₪ לשיפוץ מוסדות חינוך.  400,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .6

וץ מוסדות חינוך הוא אנו עומדים בפתחו של החופש הגדול והשנה בגלל בית ספר של החופש הגדול והקייטנות, הזמן לשיפ ראש העיר: 

 קצר. אבקש לאשר את הסכום לצורך השיפוץ כפי שהובא לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 ₪ סקר הנדסי בית ספר אלשיך.  175,500העברה מקרן השבחה ע"ס  .7

סקר הנדסי מקיף שייתן לנו מידע על מצב במבנה ועל לפני שנחליט על השיפוץ והחיזוק של בית ספר אלשיך, עלינו לבצע  ראש העיר:  

 הדרך לטפל בו. אבקש לאשר את דמי הסקר ההנדסי כפי שהובא לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד



 

 

 
 

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 ₪ מבני תנועות נוער.  300,000העברה מקרן השבחה ע"ס  .8

 ם לטפל בו. אבקש לאשר את הבקשה כפי שהובא לעיל. מבנה בני עקיבא נראה בכי רע וחייבי ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .9

 ₪ עבור תוספת בניה לאולפנית אמי"ת.  3,641,456התחייבות משרד החינוך ע"ס  .1

  ₪. 614,474 של בסך -  תומכות, תכנית המראה פעולות  -  1001151496 מספר  התחייבות משרד הפנים,  .2

 ₪. 475,000 של בסך -  , תכנית המראהתומכות פעולות  -  1001151531 מספרמשרד הפנים,     התחייבות .3

 ₪ עבור רכישת זכויות דמי מפתח מרבקה רחום.  151,200התחייבות מקרן נכסים סך   .4

בניית האולפנית. השנייה והשלישית הן פעולות תומכות, חלק מתכנית ההמראה יש כאן ארבע התחייבויות. הראשונה להמשך  ראש העיר:  

והרביעית, כפי שהסברתי קודם, הסכום לרכישת הזכויות של רבקה רחום בחנות שבבעלות העירייה. אבקש להצביע על כל בקשה בנפרד  

 ולאשרן. 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 )הצבעה בנפרד לכל בקשה(  לעיל. ההתחייבויות כפי שהובאוהחלטה: לאשר את 

 . דיגיטלית  אוריינות עבור  ח"ש  1,561,082 ס" ע  והספורט התרבות  ,והטכנולוגיה  המדע משרד  התחייבות (היום  לסדר  תוספת) .5

 קודם כל אני מבקש להצביע ולאשר תוספת לסדר יום. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 לעיל.  להוסיף לסדר יום את הסעיףהחלטה: לאשר 

 זו בקשה שהגיע רק עכשיו. אבקש להצביע ולאשר את הבקשה שהובאה לעיל. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

₪. המועצה  9,293,000אישרה המועצה עבור תכנית המראה סכום של  24.12.20בתאריך )תוספת לסדר היום(  .10

 הסכום הנ"ל כדלהלן:מתבקשת לאשר חלוקה של 

 ₪. 500,000פיתוח ארגוני בהמראה בסך  .1

 ₪.  1,600,000פיתוח נקודתי ויועצים בהמראה בסך  .2

 ₪.  6,250,000לוחות סולריים בסך  -התייעלות אנרגטית .3

 ₪. 443,000מרכז מבקרים ומרחב עסקי בסך  .4

 ₪. 500,000מימון יעוץ בתחום הכלכלי בסך  .5



 

 

 
 

 תוספת הסעיף לסדר היום.ראשית, אבקש לאשר ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 לעיל.  הוספת הסעיף שהובאהחלטה: לאשר 

התחייבות זו שהיא חלק מתכנית המראה כבר אושרה. אנו מתבקשים לאשר את פירוק ההתחייבות לסעיפים כפי ראש העיר: 

 שהובא לעיל.

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

( אשר 77)מגרש  108חלק מחלקה  13089אישור ביטול חלק מהקצאה )עפ"י מדידה(  בגוש  )תוספת לסדר יום( .11

 הוקצה לעמותת גנזי המלך. מותנה באישור ועדת הקצאות.

 ראשית, אבקש לאשר תוספת הסעיף לסדר היום.ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 לעיל.  הוספת הסעיף שהובאהחלטה: לאשר 

מדובר בהקצאה שניתנה לגנזי המלך, אנו בקשנו שהם יוותרו על חלק מההקצאה כדי נוכל לבנות על מקרקעין ר: ראש העי

 שימוש התושבים הגרים בסביבה. לאלו מקווה 

 אני מבקש שירשם בפרוטוקול שיש לקבל אישור בכתב מגנזי המלך על הוויתור מחלק מההקצאה. ישי כהן: 

נזי המלך  שור ועדת הקצאות שתוודא שעמותת גבפרוטוקול. זאת הסיבה שאישור זה מותנה באיאכן, כך ירשם ראש העיר: 

 לבקשה יחד עם ההתניה. מוותרים על חלק מההקצאה. אבקש להצביע 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 לעיל.  השהובא את הבקשה כפיהחלטה: לאשר 

 אישור יציאה לגמלאות:  .12

 29/02/2020: פרישה   תאריך, סוציאלית דתעוב, חגית  פלוצקי מן" תורגהגב'  .1

 01/01/2021: פרישה  תאריך , סייעת, מזל  מערביהגב'   .2

לפנינו שתי עובדות היוצאות לגמלאות. היציאה כמובן בהסכמה. זו הזדמנות להודות לעובדות המסורות על עבודתן רבת  ראש העיר:  

 את היציאה לגמלאות כפי שהובא לעיל. השנים ולאחל להן בריאות והצלחה בהמשך הדרך. אבקש להצביע ולאשר 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד



 

 

 
 

 שהובא לעיל.  יציאה לגמלאות כפיהחלטה: לאשר  

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 


